STATUT
FUNDACJI NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH
LABRADOR – PIES PRZEWODNIK
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Fundacja pod nazwą „Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador-Pies
Przewodnik”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona zostaje przez Danutę Annę
Grzybkowską ,zwaną dalej „Fundatorem”, i działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203
z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873)
oraz postanowień niniejszego Statutu.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja
może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5.
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
2. W obrocie Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą :
„Fundacja Labrador-Pies Przewodnik”
§ 6.
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać
je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla celów obranych przez Fundację i dla samej Fundacji.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 7.
Celem Fundacji jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niewidomych i
niedowidzących dzięki wyszkolonym przez Fundację i przekazywanym
nieodpłatnie tym osobom – psom przewodnikom.
§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.Organizowanie i finansowanie:
a) zakupu, utrzymania i wyszkolenia psów przewodników,
b) rodzin wolontariuszy (tzw rodzin zastępczych) wychowujących psy
do około 1 roku życia,
c) działań marketingowych zmierzających do uświadomienia w środowisku
osób niewidomych i niedowidzących potrzeby posiadania psa przewodnika,
d) działań marketingowych zmierzających do pokonania istniejących w
społeczeństwie barier dla niewidomych z psem przewodnikiem,
e)działań marketingowych skierowanych do potencjalnych sponsorów,
f) imprez charytatywnych i zbiórek publicznych, z których dochody
przeznaczone będą na cele Fundacji,
g) szkoleń dla wolontariuszy, instruktorów i pracowników Funadcji,
2 Propagowanie wiedzy na temat funkcjonowania osób niewidomych i
niedowidzących w społeczeństwie.
3.Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji oraz współpracę krajową i
zagraniczną z instytucjami i osobami fizycznymi wykazującymi
zainteresowanie celami Fundacji.
§ 9.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami
Fundacji.
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10.
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 2000,00 zł z czego
1000,00 zł przeznaczone jest na działalność gospodarczą oraz środki finansowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte przez fundację w toku jej działania.
§ 10a
Zabronione jest :
1. Udzielanie z majątku Fundacji pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań w
stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, jej pracowników oraz
osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2 Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów
Fundacji, jej pracowników oraz ich osób bliskich ,na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów
Fundacji, jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z
celu Fundacji określonego w § 7 Statutu.
4.Ddokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów , w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub
jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 11.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z :
1. darowizn, spadków, zapisów, nawiązek,
2. subwencji osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
i są w całości przeznaczone na realizację celów statutowych oraz pokrycie
kosztów działalności.

§ 13.
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie
postanowili inaczej.
§ 14.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w
chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku
znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 15.
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub
subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 10.000 złotych
lub gdy idzie o osoby zagraniczne, 2.500 euro, uzyskują- o ile wyrażą zgodę,
tytuł Sponsora Fundacji.
§ 16.
Tytuł sponsora ma charakter osobisty.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 17.
Organami Fundacji są:
- Rada Fundacji,
- Zarząd Fundacji
1.
2.
3.
4.
5.

§ 18.
Rada Fundacji składa się z 3 – 7 osób i tworzą ją Sponsorzy oraz osoby
skupione wokół idei Fundacji.
Członkiem Rady Fundacji mogą zostać te z osób wymienionych w ust.1,
które w odpowiedzi na zaproszenie złożą pisemną deklarację o zamiarze
uczestniczenia w pracach Rady.
Osobę prawną reprezentuje jej organ.
Inicjatywa w zakresie powołania Rady należy do Fundatora.
Rozszerzenie składu osobowego Rady poprzez wystosowanie kolejnych

zaproszeń należy do kompetencji Prezydium Rady.
6. Członek Rady Fundacji nie może być jednocześnie członkiem jej Zarządu,
ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia
7. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
8. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje społecznie. Mogą jedynie
otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnioną funkcją,
§ 19.
1. Rada podejmie działalność, jeśli w co najmniej trzy osoby wyrażą
gotowość udziału w jej pracach.
2. Do czasu powołania Rady jej kompetencje sprawuje Fundator.
§ 20.
1. Rada jest organem o uprawnieniach doradczych, opiniodawczych i
kontrolnych.
Opinie Rady nie są wiążące dla Zarządu, poza sprawami, o których mowa w
§ 40, 43, 45, 46 Statutu.
2. W zakresie wykonywania uprawnień kontrolnych Rada jest niezależna od
Zarządu .
§ 21.
Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza
którzy tworzą Prezydium Rady.
§ 22.
Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w
roku.
§ 23.
W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
§ 24
1. Decyzje Rady zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą
większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym że
wymagana jest obecność prezesa lub zastępcy.
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu, połączenia, likwidacji i podziału
majątku pozostałego po likwidacji wymagają większości 2/3 głosów.
3. Szczegółowy tryb pracy Rady określi uchwalony przez nią Regulamin.

§ 25.
Do Rady należy:
1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
5. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § 40, 43, 45 i 46
niniejszego Statutu.
§ 26.
1.Członkostwo w Radzie ustaje na skutek :
- złożenia rezygnacji,
- likwidacji, upadłości lub śmierci członka ,
1. Rada może podjąć uchwałę o wykluczeniu ze swego grona członka
uchylającego się od pracy w Radzie, lub działającego na szkodę Fundacji
Uchwała o wykluczeniu winna być podjęta jednomyślnie przez pozostałych
członków, po uprzednim wsłuchaniu członka, którego ma dotyczyć.
§ 27.
1. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
2. Członków pierwszego Zarządu powoła Fundator, któremu dożywotnio
przysługuje stanowisko Prezesa Zarządu.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek :
- złożenia rezygnacji ,
- śmierci członka Zarządu.
4. W przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia składu osobowego
Zarządu, decyzję o powołaniu nowego członka podejmuje Rada Fundacji,
dokonując wyboru spośród kandydatów wskazanych przez pozostałych
członków Zarządu.
§ 28.
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
§ 29.
Zarząd w szczególności :
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

5. ustala regulamin Biura Fundacji,
6. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
7. powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące
stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych
Fundacji,
8. ustala wielkość zatrudnienia , zasady wynagradzania oraz wielkość środków
na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w
działalności statutowej oraz działalności gospodarczej,
9. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, połączenia jej z
inną fundacją oraz jej likwidacji i podziału majątku pozostałego po
likwidacji.
§ 30.
Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia swych funkcji.
§ 31.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności
uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym
Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.
§ 32.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w
tym Prezes lub Wiceprezes.
§ 33.
Szczegółowe zasady działania Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy
poszczególnych członków określi Regulamin Pracy Zarządu.
Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 34.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie :
- PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub internet,
- PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na
straganach i targowiskach,
- PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią
sklepową, straganami i targowiskami

- PKD 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
- PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
- PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- PKD 58.11.Z Wydawanie książek
- PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
- PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana
§ 35.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
§ 36.
Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie
wyodrębnionej- przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej
„zakładami”.
§ 37.
1. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników
zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd
Fundacji.
2.Kierownik Zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki
pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji i on, z zastrzeżeniem
§ 29 pkt.7 i 8 niniejszego Statutu, wykonuje zadania pracodawcy w rozumieniu
Kodeksu pracy.
§ 38.
Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na
wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU
§ 39.
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 40.
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez
Radę Fundacji.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
§ 42.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.
§ 43.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez
Radę Fundacji.
§ 44.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
powołana , lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
§ 45.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w
drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.
§ 46.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5
ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom
Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.
§ 47.

1. Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego
Rejestru Sądowego.
3. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej, Fundacja podlega
obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Niniejszy tekst jednolity sporządzono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
Uchwałą Nr 6 Zarządu Fundacji z dnia 26 czerwca 2009r.

